Veckoinformation för Fyrfemman inför vecka 6
Den här veckan har varit ovanligt snorig och hostig, och en hel del barn har varit sjuka. Även
Lena passade på att vara sjuk några dagar. Hoppas att det är över till nästa vecka och att alla
är på plats igen då.
Fr.o.m måndag kommer klubben att vara i Deje på måndagar till 16.20.
På onsdag är det vinteridrottsdag. 4-5an skall åka skridskor i Kungsträdgården och sedan
göra ett besök på Riksidrottsmuseet. Alla skall ha med matsäck, fylld vattenflaska, skridskor
och hjälm, varma kläder att åka skridskor i utomhus. Om någon har svårt att få fram
skridskor så finns ett begränsat antal att låna i skolan. Bra att vi hinner kolla och prova ut
redan på måndag så vi vet.
Vi samlas vid Deje senast 8.00 för att gå till tunnelbanan. Vill man möta upp där kommer
man senast 8.10 (meddela skolan innan).
Hemma på skolan igen ca 14.20.
Den 13 februari har vi aktivitetscafé som årets föräldracafé - ni har fått inbjudan via Per.
Välkomna!
Här följer info från Per om nya betalningsrutiner.
Hej alla Vårdnadshavare med barn på fritids Hästens.
Från och med Februari faktureringen inför vi OCR nummer på våra fakturor. OCR numret är kopplat
till något som heter "hård kontroll", dvs. att betalningen bara går att genomföra om rätt OCR
nummer anges.
Skälet till detta är att vår externa Bokföringsbyrå, i alltför stor utsträckning, har haft svårt att utläsa
vilken kund som betalat vad. Tack för er förståelse.
Med vänlig hälsning
Per Wiman

Läxor
Årskurs 4:
●
●

Matte: Gör en undersökning som du sammanställer i en tabell.
Engelska: Öva ramsräkning, till ett hundra (se papper)

Årskurs 5:
●
●

MA - slå in nya matteboken i papper
SV - Läsläxa i Syltmackor och oturslivet och arbetsblad.

Vecka 6
Dag

Klass 4

Klass 5

Fritidsklubb

Måndag

Cicci borta, Maggan
vikarie

Cicci borta, Maggan
vikarie

Deje

Deje
Kurs 14.30-1600
Makramé
Dekorationsblommor
Deje

Tisdag

Onsdag

VInteridrottsdag 8.00 14.10!
Ta med skridskor, hjälm
och matsäck!

VInteridrottsdag 8.00 14.10!
Ta med skridskor, hjälm
och matsäck!

Deje
Torsdag

Fredag

Hälsa

Studieverkstad

Studieverkstad

Deje

Kalendarium
13/2: F-café med elever 16.30 - 18
23/2: Skolan är stängd för studiedag
v. 9 sportlov
v. 14 påsklov
9/5: Vårshow
Trevlig helg!
Fyrans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=201&token=-Vv6Z

Femmans schema: http://oredaschema.se/published/?planning=202&studygroup=199&token=RBW0D
Cecilia Jonsson ciccijonsson@friskolanhastens.se
Lena Signer

lenasigner@friskolanhastens.se

Birgitta Mastvik birgittamastvik@friskolanhastens.se

Bloggadress

http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/

Telefonnummer

0723-939195

0723-939194

Kom ihåg att gå in på vår blogg och följ oss under veckans arbete. Bloggadressen är
http://hastensfyrfemma.bloggplatsen.se/. Gå gärna in och kommentera för vi blir så otroligt glada för
kommentarer.

